க ோரும் வோய்மைப் பத்திரம் ( டன்

ணக்கு எண் ....)

ரூ...../-

கததி .........

...................ஆகிய நான், ககட்பு எழுப்பப்படும் கபாது, ஒருகேளை பபற்ற கடன் ப ாளகளய கட்டத்
நிறுேனச்சட்டம்
அ ன்

6591 இன் கீ ழ் ப ிவு பபற்ற ஒரு நிறுேனமான

அலுேலகத்துக்கு/

கிளைக்கு

ரூபாய்

யூனிமணிக்கு

.......................................ஐ

அத்துடன்

ேறியிருந் ால்,

அல்லது அ ன் உரிளம பபற்ற

இ ில்

குறிப்பிட்ட

க

ியிலிருந்து

%................என்ற ேிகி த் ில் மா ாந் ிர/காலாண்டு/ேருட ேட்டியுடன் கசர்த்து பசலுத்துகேன் .
பபயர் ைற்றும் ம பயழுத்து: ...........

2ரூபாய்
ஸ்டாம்பின் மேல் கையெழுத்து
ேி ிகள் மற்றும் நிபந் ளனகள்

யெவனியூ
ஸ்டாம்ப்

கடன் ாரரால் நிளறகேற்றப்பட்ட கமகல பகாடுக்கப்பட்டுள்ை ககாரும் ோய்ளமப் பத் ிரத் ில், கடனுடன் ஒரு
நிளலயான
ேட்டி
ேிகி ம்
மற்றும்
நிறுேனத் ால்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
ற்பசயல்
நிகழ்வுக்
கட்டணமும்
கசர்ந் ிருக்கும், மற்றும் கடன் ாரருக்கு அவ்ேப்கபாது
கேல் அைிக்கப்படும். இ ற்காக ஒரு ேருடம் என்பது 310
நாட்கள் பகாண்ட ாக கரு ப்படும்.

1.

இந்
கடளன பபறுேது ேிேசாயத் ிற்காக அல்ல. நிறுேனம் ஆபரணங்களை 22 ககரட் தூய்ளம
அடிப்பளடயிகலகய ம ிப்பீடு பசய்யும். எங்பகங்கு ஆபரணத் ின் தூய்ளம 22 ககரட்டுக்களுக்கும் குளறோக
இருக்கிறக ா, அங்கு அ ிலிருந்து
22 ககரட்ளட அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு ஒரு கிராமுக்கான ேிளல
கணக்கிடபட்டு மாற்றி ம ிப்பிடப்படும். அந்
கடன் ப ாளக (எல்டிேி) எந்
ேளகயிலும் அடகு ளேக்கப்பட நளக
ம ிப்புக்கு 79%க்கு மிகாது. கடன் ப ாளக , ங்கத் ின் எளட, மற்றும் ஒரு கிராமுக்கான ேிளல ஆகியளே ஆர்பிஐ

2.

ோழிகாட்டு ல்கைின்
படி
இருக்கும்
மற்றும்
நிறுேனத் ின்
முடிகே
இறு ியானது.
.கடன்
பபறுபேரால்
க ர்ந்ப டுக்கப்பட்ட
ிட்டத்ள
சார்ந்து கடன் காலம் கடன் ேழங்கப்பட
ினத் ிலிருந்து 3 மு ல்
31 மா ங்கள்
ேளர இருக்கும்.
ிட்டத் ில் பபாதுோக குறிப்பிட்ட ேி ிகளுக்கு கமல் கூடு லாக ேழக்கமான ேி ிகளும்
கடன் ாரளர கட்டுப்படுத்தும்.
ஒருகேளை, கடன் ாரளர பற்றி ஏ ாேது சந்க கப்படும்படியான
கேல்கள் நிறுேனத்துக்குக் கிளடத்து,
கடன் ாரர் பசலுத்
கேண்டிய ேட்டித் ப ாளக அல்லது கடன் நிலுளேத் ப ாளக ஆகியளேகளை பசலுத்
மாட்டார் என்று நிறுேனம் கருதுமானால், கடன் நடப்புக் காலத் ில் ஒரு நியாயமான அறிக்ளகளய அனுப்புே ின்
மூலம் கடன் ப ாளகளயயும் அத்க ாடு கசர்ந்
அளனத்து நிலுளேத் ப ாளககளையும் கசர்த்து
ிரும்பச்
பசலுத்துே ற்கு அல்லது ிரும்பச் பசலுத்துேள துரி ப்படுத்துே ற்கு நிறுேனத்துக்கு உரிளம உண்டு. கடன் ாரர்,

3.

நிலுளேத் ப ாளகளய ேழங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் பசலுத் த்
ேறினால் ஆபரணங்கள் ஏலத் ில்
ேிற்கப்படும்.
4.
கடளன முடிக்கும் கபாது அடகு ளேக்கும் / ப ாளக ேழங்கப்படும் சந் ர்ப்பத் ில் ேழங்கப்பட்ட
ங்க கடன்
ரசீ ின் அசளல கிளையில் கண்டிப்பாக
ிரும்ப ஒப்பளடக்க கேண்டும், அது இல்லாமல் ஆபரணங்கள்
ரப்படமாட்டாது.
அந்
அசல்
ரசீது
ப ாளலந்து
கபானால்,
கடன் ாரர்
உடனடியாக
எழுத்து
மூலமாக
நிறுேனத்துக்கு புகார் அைிக்க கேண்டும். அசல் நளகக் கடன் ரசீள
ிரும்ப கிளையில் ஒப்பளடத்து நிலுளேத்
ப ாளகளய
முழுளமயாக
பசலுத்த் ப்படுேது
ஆகியேற்றுக்கு
உட்பட்டு
கடன் ாரர்
அல்லது
அேரால்
அ ிகாரமாைிக்கப்பட்டேர் ஆகிகயார் மட்டுகம ஆபரணங்களைத் ிருப்ப முடியும்
5.
அளனத்து பசலுத்தும் ப ாளககள் மற்றும் ேரவுச் சீட்டுகளுக்கும் கணினி மூலம்
யாராகும் இரசீதுகளை

மட்டுகம
நிறுேனம்
அைிக்கும்,
பசலுத்தும்
ப ாளககளுக்கும்
அல்லது
ேரவுச்சீட்டுக்களுக்கும்
ளககைால்
யாரிக்கப்பட்ட கேறு எந்
ஒரு இரசீதும் ேழங்கப்படாது. பசலுத் ப்படும் ப ாளக கிளைகளுக்கு பேைிகய
பபறப்பட்டால், பசலுத் ப்பட்டள
உறு ி பசய்து
குறுஞ்பசய் ி கடன் ாரரின் ப ிவு பபற்ற ளககபசி எண்ணுக்கு
உடனடியாக அனுப்பப்படும்.

கட்டணங்கள் அல்லது ேட்டி ேிகி ங்கள் மற்றும் /அல்லது கடன் ாரரின் கணக்குக்கு பு ிய கட்டணங்கள்/
ப ாளக ேி ிக்கப்படுேள (எ ிர்காலத் ில் பபாருந் த் க்கோறு) அறிமுகப்படுத்துேது உட்பட நளடமுளறயிலுள்ை
ேி ிகள் மற்றும் நிபந் ளனகளை ிருத் ி அளமக்கும் உரிளமளய நிறுேனம் க்க ளேத்துள்ைது. டமைப் பபறும்
சையத்தில்
டன்தோரர் நிறுவைத்துக்கு அளித்த குறிப்பிட்ட ம கபசி எண் அல்லது ைின்ைஞ்சல் மு வரி
ஆ ியவற்றுக்கு (அவருக்கு புரியக்கூடிய பைோழியில்) இதுபற்றி குறுஞ்பசய்தி அல்லது ைின்ைஞ்சல் மூலைோ
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டன்தோரருக்கு முன்கூட்டிகய அறிவிக் ப்படும். அம்ைோதிரியோை அறிவித்தல் ள்
ிமடத்த 7 நோட் ளுக்குள்
ைறுப்புத் பதரிவிக் ோவிட்டோல், அமவ வழங் ப்பட்டதோ , பபற்றுக் ப ோள்ளப்பட்டதோ , ைற்றும் ஒப்புக்
ப ோள்ளப்பட்டதோ
ருதப்படும். ப ாளலகபசி/மின்னஞ்சல் முகேரி/ முகேரி ஆகியேற்றில் ஏ ாேது மாற்றம்

இருந் ால் நிறுேனத்துக்கு எழுத்து மூலம் கடன் ாரரால் உடனடியாக அறிேிக்கப்படகேண்டும்
ேறினால்,
அம்மா ிரியான அறிேித் ல்கள் பபறப்படா
ற்கு நிறுேனம் பபாறுப்கபற்காது
7.
ேட்டி ேிகி ம் யூனிமணியின் ேட்டி ேிகி
மா ிரிகள் மூலமாக முடிவு பசய்யப்படும் அது, நி ி பசலவு,
பரிமாற்றங்கைின் பசலவுகள், ஆபத்து கூடு ல் கட்டணம் மற்றும் சமபங்கு மூல னத் ில் குளறந்
பட்சம்
எ ிர்பார்க்கப்படும் இலாபம் கபான்ற பபாருத் மான காரணிகளை கருத் ில் பகாள்ளும். ஆபத் ின் படிநிளல
மாற்றங்களுக்கு நாங்கள் முழுளமயான அணுகளல களடப்பிடிக்கிகறாம். அது கடன் ாரர்களை
ரப்பிரிவுக்கு
உட்படுத் ி பாரபட்சம் காட்டுே ில்ளல. ஆனால் அ ற்கு மாறாக ஒவ்போரு கடன் ப ாளகக்கும் ஏற்றோறு
ேட்டிேிகி த்ள அளமக்கிறது.
கடன் ப ாளக அத்துடன் ேட்டி மற்றும் இ ர கட்டணங்களை நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடன் காலத் ிற்குள்
கடன் ாரர் பசலுத் த் ேறினால், ஆபரணங்களுக்கு எ ிரான நடேடிக்ளககளை கமற்பகாண்டு எடுக்க அேன்/அேள்
நிறுேனத்துக்கு அ ிகாரம் அைிக்கிறார்கள். ஏலம் ேிடப்படுே ற்கு முன் நிலுளேத் ப ாளககளை பசலுத்துமாறு ஒரு
கேண்டு ளல நிறுேனம் ப ிவுத் பால் மூலம் கடன் ாரருக்கு அனுப்பும். அள த் ப ாடர்ந்து ஒரு பத் ிரிக்ளக
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ேிைம்பரத்ள
நடத் ப்படும்.
நிலுளேத் ப
ேறினால்,

யும்
பேைியிடும்.
இந்
நடேடிக்ளககள்
நிறுேனத் ின்
அ ிகாரம்
பபற்ற
பணியாைர்கைால்
ஏலத் ிற்குப் பிறகு ஏ ாேது மீ
நிலுளேத் ப ாளக இருந் ால், கடன் ாரர் இ ன் மூலம் மீ
ாளகளய நிறுேனத் ிற்கு பசலுத்துே ற்கு இ ன் மூலம் ஒப்புக்பகாள்கிறார், அவ்ோறு பசலுத் த்
அந்
மீ
நிலுளேத் ப ாளகளய மீ ட்க கடன் ாரருக்கு எ ிராக சட்டபூர்ே நடேடிக்ளககளை

கமற்பகாள்ளும் உரிளம நிறுேனத் ிற்கு உள்ைது. அ ற்கான அறிக்ளக கட்டணங்களை ஒரு ப ிவு அறிக்ளகக்கு ரூ.
90 என்ற ேிகி த் ில் ஆகும் பசலவுகளை கடன் ாரர் ஏற்றுக்பகாள்ை கேண்டும்
9.
நிறுேனம் கடன் ாரருக்கு கடளனத்
ிருப்பிச்பசலுத்
நியாயமான கால அேகாசம் என்று ஏற்றுக்பகாள்ளும்
ேளகயில் 7 நாட்கள் அேகாசம் பகாடுத்
பின்னர் ஏலத்ள
அறிேிக்கும். குளறந்
பட்சம் இரண்டு பசய் ித்
ாள்கைில், அேற்றில் ஒன்று உள்ளூர் பமாழியிலும் மற்பறான்று க சிய
ினசரி பத் ிரிக்ளகயாகவும் இருக்கும்

ேளகயில் ேிைம்பரம் அைிப்ப ன் ேழியாக பபாதுமக்களுக்கு ஏலம் பற்றி அறிேிக்கப்படும்.
10. கடன் ாரரிடம் இருந்து நிறுேனத்துக்கு பசலுத் கேண்டிய நிலுளேத் ப ாளக ஏ ாேது இருக்கும் பட்சத் ில்,
கடன் ப ாளகயில் 29% மார்ஜின் ப ாளகளய அளனத்து கநரத் ிலும் நிறுேனத் ில் பராமரிக்க அல்லது இருப்பு
ளேத் ிருக்க கேண்டுகிறது. பிளணயின் ம ிப்பு அ ற்கு ப ாடர்புளடய பிளணயின் சந்ள
ேிளல அடிப்பளடயில்
கணக்கிடப்படும். மார்ஜின் ப ாளக/பிளணத் ப ாளக எப்கபாது
யாராக இருக்ககேண்டும் என்ற க
ி மற்றும்

கநரம் ஆகியேற்ளற நிறுேனம் முடிவு பசய்யும் என்ப ற்கு கடன் ாரர் ஒப்புக்பகாள்கிறார் மற்றும் அவ்ோறான
மார்ஜின் ப ாளக/பிளணத்ப ாளகக்கான காலக்பகடுவுக்குப் பிறகு எந்
ேளகயிலும் பசலுத் ப்படும் ப ாளககளை
நிறுேனம் ஏற்றுக்பகாள்ை மறுக்கும்
11.
பத் ி எண். 8 இல் குறிப்பிட்டளேகளுக்கும் கமலாக, மார்ஜின் ப ாளக இருப்பு 20% க்கும் கீ கழ

பசல்லுமானால், உடனடியாக எ ிர்ேரும் காலத் ில் கடன்காலம் முடிே ற்கு முன்கன கூட, எந்
கநரத் ிலும்
ஆபரணங்களை பபாது பேைியில் ஏலத் ில் ேிட்கடா அல்லது
னிப்பட்ட ஏற்பாடுகளைச் பசய்க ா ேிற்கும்
உரிளமளய நிறுேனம்
க்களேத்துக் பகாண்டுள்ைது. கடளனத்
ிருப்பிச்பசலுத்
கடன் ாரர் நியாயமான கால
அேகாசம் என்று ஏற்றுக்பகாள்ளும் ேளகயில் கடன் ாரருக்கு 7 நாட்கள் அேகாசம் பகாடுத்
பின்னர் ஏலத் ிற்கு
ஏற்பாடு பசய்யும்.
அடகு ளேக்கப்பட ஆபரணங்களுக்கு கடன் ாராகர முழு உரிளமயாைர், கேறு எந்
நபருக்கும் எந்
உரிளமகயா, பற்கறா, அல்லது ககட்புரிளமகயா அ ன் மீ து இல்ளல, மற்றும் அேற்ளற அடகு ளேக்க
கடன் ாரருக்கு முழு உரிளம உள்ைது. ஆபரணங்கைின் மீ ான உரிளம குறித்து ஏ ாேது
ேறு இருக்குமானால்,
அ னால் நிறுேனத்துக்கு ஏற்படும் பா ிப்பு, பசலவு மற்றும் ேிளைவுகளுக்கு கடன் ாரர் இழப்பீடு மற்றும்

12.

சட்டேிலக்குரிளம ேழங்ககேண்டும்.
உங்கள்
ங்க ஆபரணங்கள்(அடக்குளேக்கப்பட்ட ஈடு) மீ து நிறுேனத்துக்குள்ை அளனத்து உரிளமகளையும்
எந்
ஒரு
னிநபர்/நிறுேனம்/ேங்கிகள்/நி ி நிறுேனங்கள்
கபான்றேற்றுக்கு முன்பணம் /கடன் பபறும்
கநாக்கத்துடன், இடமாற்றம் பசய்ய, அடக்குளேக்க, ேிற்க, அல்லது உரிளம மாற்றம் பசய்யும் உரிளமளய
நிறுேனம் க்களேத்துக் பகாண்டுள்ைது, அது பற்றி கடன் ாரர் அறிோர் மற்றும் எந் ேி மறுப்பும் இன்றி அள

13.

ஏற்றுக் பகாண்டுள்ைார்.
. ங்க ஆபரணங்கைின் மீ துள்ை
ேிளல ேழ்ச்சி
ீ
ஆபத்துக்கு ஈடு கட்டும் ேி மாக இந் க் கடனுக்கு
அடிப்பளடயாக ேிருப்ப ஒப்பந் ங்கைில் ஈடுபட நிறுேனத் ிற்கு கடன் ாரர் அ ிகாரம் ேழங்குகிறார், அந்
ேிருப்ப
ஒப்பந் ங்களுக்கான ேிகி ாச்சாரப்படியான ேளணத் ப ாளகளய பசலுத் வும் இ ன் மூலம் ஒப்புக்பகாள்கிறார்

14.

அடகு ளேக்கப்பட அளனத்து ஆபரணங்களுக்கும் நிறுேனம் காப்பீடு பசய்கிறது. இருப்பினும், ஆபரணங்கைின்
ரம் அல்லது
யாரிப்பு கபான்ற சில காரணங்கைால் ஏ ாேது இழப்பு இருக்குமானால், அ ற்கு நிறுேனம்
பபாறுப்பல்ல. இருப்பினும், அவ்ோறான இழப்புகள் நிறுேனம் அல்லது அ ன் பணியாைர்கைின் கேனக்குளறோல்
ஏற்ப்படுமானால், நிறுேனம் அ ற்கான கடப்பாடுகளை ஏற்றுக்பகாள்ளும்.
16.
ேறான
கேல்களை அைித்து கடன் பபறப்பட்டது என்று நிறுேனம் கருதும் காரணம் உட்பட, கடன்
15.

ேழங்கப்பட்டு அ ற்கான காலக்பகடு முடிே ற்கு முன்னகர, கடளனத்
ிருப்பிக் ககாரும் உரிளம நிறுேனத்துக்கு
உண்டு. அவ்ோறு ககாரப்படுளகயில் கடன் ாரர் முழுக்கடன் ப ாளக ேட்டிகயாடு கசர்த்து பசலுத் ி அடகு
ளேக்கப்பட்ட
ங்கத்ள மீ ட்டுக்பகாள்ை கேண்டும்.
17.
கமலும்
கடன் ேிேரங்கள் உட்பட அளனத்து நிபந் ளனகளுக்கும் கட்டுப்பட்டது என்பள
கடன் ாரர்
ஒப்புக்பகாள்கிறார். ப ாளகளய பசலுத்
ேறு ல்
மற்றும்/அல்லது ேி ிகள் மற்றும் நிபந் ளனகளை மீ றும்

பட்சத் ில், சட்டப்படியாக நீ ிமன்றம் அல்லது கேறு பபாருத் மான அளமப்புக்கள் மூலம் நிோரணம் ககட்கும்
உரிளம யூனிமணிக்கு உள்ைது.

நிர்ோகக் கட்டணம், ேரி கட்டணம், கசளே
ீர்ளே ேரி(முத் ிளரத்
ேரிகள் (அவ்ேப்கபாது அரசால் அல்லது கேறு எந்
அ ிகார அளமப்பால்

18.

ீர்ளே உட்பட) ஜிஎஸ்டி, மற்றும்
ேி ிக்கப்படும் எந்
ேளகயான

ேரிகளும்) மற்றும் (a) கடன் பபறுே ற்கு மற்றும்
ிருப்பிச் பசலுத்துே ற்கான ேிண்ணப்பங்கள் (b) கடளன
மீ ட்படடுத் ல் மற்றும் ேட்டிகயாடு கசர்த்து
ேரவு ளேப்பது (c) பாதுகாப்பு நளடமுளறப்படுத் ல் (d) அளனத்து
ேரிகள் மற்றும் கேறு கட்டணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்ளப உறு ி பசய்ேது ப ாடர்பாக அரசு
ேி ிக்கும்
ீர்ளேகள் பசலுத்து ல்
கபான்ற அளனத்து கட்டணங்களையும் கடன் ாரர் ஏற்றுக்பகாண்டு,
பசலுத்துோர் மற்றும் பசலளே ஈடு பசய்ோர்.

நிலுளேத் ப ாளக ளேத்துள்ை அளனத்து கடன்கைின் அசல் ப ாளக மீ தும் கூட்டுேட்டி ேி ிக்கப்படும்.
ண்டேட்டித்
ப ாளகளய
அ ன்
னிப்பட்ட
ேிருப்பப்படி
எந்
கநரத் ிலும்
மாற்றியளமக்க
அல்லது
ிருத் ியளமக்கும் உரிளமளய நிறுேனம் க்களேத்துக் பகாண்டுள்ைது.
20.
நிறுேனத் ின் துளண அளமப்புக்கள், கடன் ேழங்கும் பணியகம், நாணய நிளல ம ிப்பீடு பசய்யும்
19.

முளகளமகள், ேங்கிகள், நி ி நிறுேனங்கள், ேங்கியல்லா
நி ி நிறுேனங்கள்,
ரவு ேங்கிகள் அல்லது அரசு
சார்ந்
அல்லது ஒழுங்குமுளற ஆளணயங்கள்/ அளமப்புக்கள்/துளறகள்
ஆகியேற்றுக்கு சட்டப்படியான
மற்றும்/அல்லது
ஒழுங்குமுளற
க ளேகளை
நிளறகேற்றும்
பபாருட்டு
அளனத்து/ஏ ாேது
கேல்கள்
மற்றும்/அல்லது கடன் ேச ி /கடன் பபற்றது ப ாடர்பான
ரவுகளை பேைிப்படுத்
மற்றும் ேழங்கும்
அ ிகாரத்ள கடன்காரர் நிறுேனத் ிற்கு அைிக்கிறார்.

அளனத்து கேல்களையும் அைிக்க ப ாடர்பு பகாள்ே ற்கான முகேரியாக ேிண்ணப் படிேத் ில் ேழங்கப்பட
முகேரிகய எடுத்துக் பகாள்ைப்படும். முகேரியில் ஏ ாேது மாற்றம் இருந் ால் எழுத்து மூலம் நிறுேனத்துக்கு
ப ரிேித்து நிறுேனத் ின் ஒப்புளகச்சீட்ளட பபற்றுக்பகாள்ை கேண்டும்.
22.
நிறுேனம் கடன் ாரர்களுடன் ப ாடர்பு பகாள்ை கீ ழ்க்கண்டளே உட்பட ஆனால் அது மட்டுமில்லா
21.

முளறகளை பயன்படுத்தும். அளேயாேன, அஞ்சல், /தூ ஞ்சல்/ ஒப்புளகச்சீட்டுடன் கூடிய ப ிவு அஞ்சல்/
மின்னஞ்சல்/ ப ாளலத் ப ாடர்புகள் /குறுஞ்பசய் ி ஆகியளே மூலம்
கேல்கள் அனுப்பும்.
கேல்களை
நிறுேனம் அனுப்பியவுடன் அது கடன் ாரரால்
பபற்றுக்பகாள்ைப்பட்டு நிளறகேற்றப்பட்டு ேிட்டது என்று
கரு ப்படும் மற்றும்
ான் அள
எப்கபாதும் கால ாம மாக பபறப்பட்டது, முகேரி/எண் மாற்றம் காரணமாக
அல்லது கேறு எந்
ஒரு காரணம் ப ாடர்பாகப் பபறப்படேில்ளல, கபான்ற எந் ேி
காரணங்களைக் பகாண்டும்

மறுக்கமாட்கடன் என்பள கடன் ாரர் ஒப்புக்பகாள்கிறார்.
அடிப்பளட
ங்கம்,
ங்க புல்லியன்,
ங்க ஆபரணங்கள்,
ங்கக்காசுகள்,
ங்க பரிமாற்ற யூனிட்டுக்கைின்
ேணிக நி ி (ETF) மற்றும் பரஸ்பர நி ிகைின் ங்க யூனிட்டுகள் கபான்ற ங்கத்ள எந் ேளகயிலும் ோங்க இந்
கடன் மூலம் பபற்ற நி ிளய, பயன்படுத் மாட்கடன் என்று கடன் ாரர் உறு ி அைிக்கிறார். \
24.
ேட்டி பசலுத்துே ற்கான நிளனவூட்டல் மற்றும் /அல்லது நிறுேனத் ின் கேறு இ ர
ிட்டங்கள் குறித்
23.

குறுஞ்பசய் ி/அளழப்பு ஆகியேற்ளற பபறுே ற்கு கடன் ாரர் எந் ேி மான மறுப்ளபயும் ப ரிேிக்கேில்ளல.
கடன் ேழங்குே ற்காக, நிறுேனம், ேங்கிகள்/நி ி நிறுேனங்கைிடமிருந்து (FI) நி ியு ேிளய பபற்றிருப்பது
கடன் ாரருக்குத்
ப ரியும்.
நிறுேனத் ால்
பேைிப்பளடயாக
அங்கீ கரிக்கப்பட்டோறு,
கடன் ாரர்,
அேர்
பசலுத் கேண்டிய கடன் நிலுளேத் ப ாளககளை கநரடியாக அந்
ேங்கிகள்/நி ி நிறுேனங்களுக்கு (FI)

25.

பசலுத்துமாறு ஒரு அறிேிப்ளப பபற்ற பிறகு அேற்றுக்கு கநரடியாக பசலுத் ிேிடலாம் அம்மா ிரி பசலுத் ப்படும்
ப ாளககள் நிறுேனத்துக்கு கடன் ாரர் பசலுத் க் கடளமப்பட்டுள்ை நிலுளேத் ப ாளககளை கட்டிேிட்ட ாக
கரு ப்படும்
.26. இந் க் கடளன ேழங்கிய ன் மூலம் அடகு ளேக்கப்பட்ட ஆபரணங்கள் 22 ககரட் தூய்ளமயான ரமுள்ைளே
என்று நிறுேனம் உறு ி பசய்
ாக கரு க்கூடாது. முளறயான ேழிகைின் மூலம் அந்
ஆபரணங்கைின் தூய்ளமத்

ரத்ள
னிப்பட்ட முளறயில் கசா ிக்கும் சு ந் ிரத்ள
நிறுேனம் பகாண்டுள்ைது. ஏ ாேது ஒரு சந் ர்ப்பத் ில்
அடகு
ளேக்கப்பட்ட
ஆபரணங்கள்
ரம்
குளறந் து
அல்லது
கபாலியானளே
என்பது
நிறுேனத்துக்கு
ப ரியேந் ால், நிறுேனத் ின் அம்மா ிரியான கசா ளன முடிவுகளுக்கு கடன் ாரர் கட்டுப்பட்டேர். மற்றும்
உடனடியாக கடன் ப ாளக மற்றும் ேட்டிளய பசலுத்
மற்றும் நிறுேனத்துக்கு ஏற்பட்ட இழப்ளப ஈடு பசய்ய

கடளமப்பட்டேர் ஆோர். அவ்ோறு பசய்யத்
ேறினால், அந்
இழப்புக்களுக்கு ஈடு பசய்யும் ேளகயில்
சட்டப்படியான நடேடிக்ளககளை எடுக்க நிறுேனத் ிற்கு உரிளம உள்ைது.
27. கடன் பபறுே ற்கான ஆேணம் மற்றும் அது ப ாடர்பான இ ர ஆேணங்கைில் கண்டுள்ை பபாருைடக்கங்களை
அேன்/அேளுக்குத்
ப ரிந்
பமாழியில்
ோசித்து,
ேிைக்கப்பட்டது
என்பள
கடன் ரர்,
உறு ி
பசய்து
பிர ிநி ித்துேப் படுத்துகிறார்.

28. குறிப்பிடபட்ட கடனுக்குரிய ேி ிகள் மற்றும் நிபந் ளனகைின் ஒரு நகளல பபற்றுக்பகாண்டள

கடன் ாரர்
உறு ி பசய்கிறார்.
.29. இந் கடன் ஆேணங்கைில் கண்டுள்ை ேி ிகள் மற்றும் நிபந் ளனகளை, ிருத்துேது முளறயானது என்று
கரு ி,
ிருத் ங்கள் பசய்ே ற்கு யூனிமணிக்கு அ ிகாரமுள்ைது. மற்றும் யூனிமணி அேற்ளற எனக்கு முளறயாக
அறிேிக்கும் என்பள இ ன் மூலம் நான் ஏற்றுக்பகாள்கிகறன்.
கடன் ாரர் கடன் ப ாளகளய கடன் காலத் ிற்கு முன்கப பசலுத்
ஒருகேளை முடிவு
கடன் ாரரிடமிருந்து அசல் நிலுளேத்ப ாளக மீ து 0.29% முன்முடிப்பு கட்டணம் ேசூலிக்கப்படும்.

30.

பசய் ால்,

கடன் ாரர் அேர் பபற்ற கடன் ப ாடர்பான எந் ஒரு கேல்கள் அல்லது ரவுகளை கிரடிட் இன்பர்கமஷன்
பீகரா (இந் ியா)லிட் மற்றும்/அல்லது இது ப ாடர்பான அ ிகாரத்ள
ஆர்பிஐ அல்லது இ ர சட்டபூர்ேமான
அளமப்புக்கைிடமிருந்து
பபற்ற
இ ர முளகளமகளுக்கு அைிக்க நிறுேனத் ிற்கு ஒப்பு ல் அைிக்கிறார்.

31.

அம்மா ிரியான
கேல்களை
அந்
முளகளமகள்
அேர்கள்
பபாருத் மானது
என்று
கருதும்
ேழிகைில்
பயன்படுத்துோர்கள் என்பது கடன் ாரருக்குத் ப ரியும்.
32.
இந்
கடன்
ப ாடர்பாக
எழும்
எந்
ஒரு
ாோவும்
நடுேர்
ீர்ப்பாயச்
சட்டம்
6511
இல்
ேழங்கப்பட்டளேகளுக்கு
(ஆர்பிட்கரஷன்
அண்டு
கன்சிலிகயஷன்
ஆக்ட்,
6511)
இணங்க
நிறுேனத் ால்
அமர்த் ப்பட்ட
னி நடுேர்
ீர்ப்பாயத்துக்கு அனுப்பப்படும்.
ீர்ப்பாய நடேடிக்ளககளுக்கான இடம் எர்ணாகுைம்
ஆகும். இந் பரிமாற்றங்கள் எர்ணாகுைம் நீ ிமன்றங்கைின் னிப்பட்ட அ ிகார எல்ளலகளுக்கு உட்பட்டளே.
டன்

33.

ோலம் முடிந்த

டன் ளுக்கு அந்தக்

டமை முடிக்கும்

ோலம் வமர தண்டவட்டியோ

வருடத்திற்கு 11.88% வசூலிக் ப்படும்.
34.

தவமண

ட்டத்தவறிய அமைத்து வோடிக்ம யோளர் ளுக்கும் தவமணத் கததி முடிந்த பிறகு

நோபளோன்றுக்கு 3.6 % தண்டவட்டி பபோருந்தும்.
35.

இந்

கடனுக்கான ேி ிகள் மற்றும் நிபந் ளனகள் அளனத்ள யும் முழுளமயாக ோசித்து புரிந்து ஏற்றுக்

பகாண்கடன் அ ன் ஒரு நகல் எனக்கு ேழங்கப்பட்டது. அந் ஆபரணங்கைில் ஏ ாேது கற்கள் ப ிக்கப்பட்டிருந் ால்,
அேற்றுக்கு சந்ள யில் எந்
ஒரு ம ிப்பும் இல்ளல. குறிப்பிட்ட ேி ிகளுக்கு உட்பட்டு இந்
கடன் ப ாளகளய
ேட்டியுடன் கசர்த்து பசலுத்
நான் ஒப்புக்பகாள்கிகறன். கமகல குறிப்பிட்ட அளனத்து ேி ிகள் மற்றும்
நிபந் ளனகள் எனக்கு ேிைக்கிச் பசால்லப்பட்டது மற்றும் அள நான் ஒப்புக்பகாண்கடன் .
36.
கடனுக்கான நன்னடத்ள ேி ிகள் நிறுேனத் ின் இந் ேளலத் ைத் ில் இருக்கிறது : www.unimoni.in.

இடம் :
கததி :

ோடிக்ளகயாைர் ளகபயாப்பம்: ………

